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Format melding uitbraak Rezisto 
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Beheer: Rezisto  

 

Opsteller: Miriam Graumans, deskundige infectiepreventie st. Anna ziekenhuis (M.Graumans@st-anna.nl) 

 

Doelstelling: Bereiken dat instellingen elkaar tijdig informeren over uitbraken van BRMO waardoor ketenpartners op 

de hoogte zijn en eventuele maatregelen kunnen nemen om verspreiding te voorkomen. 

 

Hiertoe is een format opgesteld waarmee uitbraken met BRMO worden gemeld, waardoor altijd dezelfde relevantie 

informatie tijdig beschikbaar is voor de juiste personen. Het format wordt verspreid onder de DIP’s en geïnteresseerde 

artsen-microbioloog uit de diverse zorginstellingen van Rezisto. 

 

Deze werkwijze is bedoeld voor het melden van uitbraken met BRMO. Echter, ook uitbraken met andere micro 

organismen kunnen via deze werkwijze worden gedeeld met de regio. 

 

Werkwijze: 
• Bij een uitbraak* wordt het Excel bestand ‘melding uitbraak’ ingevuld door de afdeling infectiepreventie of door 

een deskundige infectie preventie die verbonden is aan de instelling. Het moment van melden wordt door de 
instelling zelf bepaald. De instelling houdt bij de melding rekening met de  

• Het ingevulde format wordt gemaild naar het secretariaat van de VHIG-regio 
(hygieneeninfectiepreventie2@jbz.nl) 

• Secretariaat van VHIG regio verspreidt de melding verder naar een vast adressenbestand** (alle DIPers van de 
regio en artsen-microbioloog die hiervoor zijn aangemeld) 

• Als er aanvullende informatie is of de uitbraak is voorbij, dan wordt een geüpdatete versie van het format op 
eerder genoemde wijze rondgemaild. De beoordeling wanneer een update of melding van beëindiging van een 
uitbraak gedaan moet worden, blijft aan de instelling zelf.  

• De ingevulde formats zullen door afdeling infectie preventie st. Anna ziekenhuis worden beheerd. Deze afdeling 
verzorgt jaarlijks een rapportage  

 

* we spreken van een uitbraak wanneer bij 2 of meer patiënten met een epidemiologisch verband met de best 

beschikbare kennis dezelfde BRMO (bij dragerschap/infecties) is geïdentificeerd OF met hetzelfde genotype OF als er zeer 

sterk het vermoeden is van een uitbraak EN er acties worden ondernomen door de instelling (contactonderzoek en/of 

infectiepreventiemaatregelen), vanwege risico op transmissie naar andere zorginstellingen en thuiszorg. 

 

** Het beheer van het adressenbestand ligt bij Rezisto 
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